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La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, té com 
a objectiu principal la promoció i la difusió del dret català. I, com una de les activitats per a 
la seva consecució, el 15 de febrer de 2018 es va organitzar una jornada d’estudis dedicada al 
dret públic català amb la voluntat que es mantingui com una activitat periòdica per a tractar 
de l’estat i l’evolució d’aquest dret, com un lloc de trobada i de debat entre especialistes en la 
matèria, tant pel que fa al dret propi com des de la perspectiva del dret internacional.

A més, la jornada, en aquesta i en les edicions successives, es dedica a la figura del 
malauradament traspassat Dr. Víctor Ferro Pomà, en recordança de la seva persona i la seva 
obra, centrada en el dret i les institucions historicopúbliques del nostre país.

Les intervencions presentades en aquesta primera jornada s’han publicat en aquest 
volum aparegut el 2021. En aquesta sessió que inaugura l’activitat s’intenta donar una visió 
històrica del nostre dret públic com a punt de partida i després es recullen altres aportacions 
generals sobre l’estat de l’ordenament públic català en l’actualitat. Ja en el futur, les properes 
jornades que se celebrin hauran de centrar-se en aspectes i qüestions del dret públic positiu, 
sense evitar el necessari debat també sobre el seu desenvolupament i la seva reforma.

La publicació reprodueix en primer lloc el discurs d’inauguració de la Jornada, «Víctor 
Ferro, un jurista català per eixordar el món», del Dr. Albert Lamarca i Marquès, president 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. S’hi glossen el pensament 
i l’obra de Víctor Ferro.

Després es recopilen les diferents intervencions que hi va haver en la Jornada. El primer 
bloc, de naturalesa històrica, conté aquestes aportacions:

— «La constitució política de Catalunya i de la Corona d’Aragó (s. ix-xv)», del Dr. 
Tomàs de Montagut Estragués, de la Universitat Pompeu Fabra. 

— «Zones grises de l’observança: Diputació i/versus contrafaccions», del Dr. Josep 
Capdeferro Pla, també de la Universitat Pompeu Fabra.

A continuació trobem reflexions de diferents autors sobre el present i el futur immediat 
d’aquest àmbit:

— «El nou règim local de  Catalunya: entre la tradició i la modernitat», del Dr. Xavier 
Forcadell i Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona i de la Universitat 
Rovira i Virgili.

— «(Re) construir l’estat per salvar la nació: el dret públic a Catalunya després de 1714, 
vist a partir de l’obra d’Antoni Francesc Puig i Gelabert», del Dr. Ferran Armengol Ferrer, 
de la Universitat de Barcelona.

— «La migradesa del dret públic català: del nou Estatut a la suspensió de l’autogovern», 
del Dr. Àlex Bas Vilafranca, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Cal esperar que aquesta jornada es vagi celebrant d’acord amb la previsió de l’entitat 
que l’organitza i que serveixi per a promoure el dret públic català i, sobretot, per a vitalitzar-
lo i desenvolupar-lo.
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